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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بنلا  عللأ أن المودلو   ،طانيةن أفضل الطبعات الطبعة السلل، قلنا إائل يفتح بعضها بعضا  لمسبقي تنبيه خفيف وا

وتمتللاع عللن أرلللها بتصلل يح  ،" طللوا النةللا  " هللرة مصللور  عللن السلللطانيةللللمصللور  ، نسللخة عليهللا مللا رللور هللو
 ،أفضل ملن األرلل ملن هلرة ال ي يلةفهي  ،ول الخطأ والصواببعض األخطا  التي نبه عليها في الكتاب في دد

األولأ في التعامل معها فيه  الطبعة السلطانية ةا القديممنبي ،وطري يعني ورقها دديد  ،أن التعامل معها سهل مع
ية أن الطبعلة ال انيلة التلي تللي السللطان :المسلألة ال انيلة ،هلرة مسلألة ،أسلو  ،ألن ورقها فلي الااللم م تلرا  ؛عسر

إال أنهلا رل  ف فيهلا  وبنفس الصلف ،هي بنفس ال روف ،بعدها مباشر لبوالا سنة ألف وثالثمائة وأربعة عشر 
 . هرة األخطا 
يطللل السللطانية ويريلد  ،حتلأ ملن المليلفين ومملن لهلم عنايلة ،وهو أن بعلض النلاي يطللل السللطانية :تنبيه ثالث
التي  مرير الطين ا  أطلقلف إذا ، والملرا  بالسللطانية فلي اسلطنبول طبعة في  ار الخالفلة باعتبار أنها ،بها العامر 

 .  ار المنهاجأو  ،رت فيما بعد بدار طوا النةا ورو  ،النسخة اليونينيةوطبعة عنى  ،عبد الحميد ب باعتها
 

 الشروع ف  المتن
 وسين  وايارع عنيى وصينى ه ،ىفيه كميا ححير را يا و ر ي اربارك اطيب ا، الحمد هلل حمدالحمد هلل رب العالمين

 . وعنى آله وصحبه وسن  ،عبده ورسوله نبي ا رحمد
 مرا بعد : ي 

وسيي  ه  -سيين صيينى ه عنيييه و -ريين مرييور رسييو  ه  ،فهيي ا موا  عييرص ال ييحيح المطيي د الخييار  المخت يير
- ،البخياري بن المغيير  بن إبراهي   إسماعيلمب  عبد ه رحمد بن  ،وحافظ المحدثين ،ألرير المؤر ين ،ومحاره

 عبد الكر   بن عبد ه الخضييرال  العالرة مب  رحمد العابد ال اسك العنعر ه عنى شيخ ا،  -رحمه ه تعالى
 ،ول يالب العني  كايرا ،نولنمطينمي ه ل يا وجعنيه ،رقاريه في  األرص ه وز ين، ومعنيى ه ككيره ،رف  ه قيدره
وشيييخ ا بييعب  عبييد ه وملحق ييا وولييدف ا  وإحييا   عنمييام وعمييالم،وزادنييا  ، يياموننع ييا بمييا عن ،رييا ف نع يياوعنم ييا ه 
صينى ه عنييه -في  دفير  رحميد  ،-ن سيصنى ه عنيه و -صحر رسو  ه  ر  ،نمئمة المطنمي البخاري ر 

 . -سن و 
 

 بط  ه الرحمن الرحي 



- -رحميه ه تعيالى-مغيير  البخياري لبين إبيراهي  ا إسيماعيلقا  الشيخ اإلرام الحافظ مبو عبيد ه رحميد بين 
يا : -جيل ككيره-وقيو  ه  ،-سين صينى ه عنييه و -اليوح  إليى رسيو  ه  كيف كيا  بيد : -رينآ يح و حو }ِإنَّيا مووح

يح وا ِإلوى ُنو  حو ا مووح مو  . [163:سور  ال طا ] {ٍح ووال َِّبيِ ينو ِرن بوعحِدهِ ِإلويحكو كو
: حدث ا ححيى بن سعيد األن اري قا : مابرني  رحميد قا : حدث ا سنيا  قا  عبد ه بن الزاير الحميدي حدث ا

عنيى  -ر ي  ه ع يه-: سمعت عمر بن الخ اب ه سم  عنقمة بن وقاص النيث  حقو من ،بن إبراهي  التيم 
، ى وإنميا لكيل اريرم رين نيو  ،  بال ييا : إنما األعمياحقو  -سن صنى ه عنيه و -سمعت رسو  ه  :الم بر قا 

  .((فهخرته إلى را هخر إليه ،اررم  ف كحهاإلى  مو ،من كانت هخرته إلى دنيا ح يبهاف
  .حسبك 

 البخاري شرح رقدرة 
  .وعلأ آله وأر ابه أدمعين ،وأرلي وأسلم علأ عبدة ورسوله نبينا م مد ،ال مد هلل رب العالمين

  أما بعد:
الودلله ولللو كللان بللالواقع  يللر علمللا  بللأن ال نللا  فللي  ،ف للواقللعودللله مخللال ثنللا ،عبللد هللا مللن  /الشلليخ فمللا ذكللرة األ 
لكن علأ اإلنسان أن يت اشلأ  ،علأ دواعة لمن ال يتأثر به لوإن دا  في بعض النصوص ما يد ،مر وب شرعا  

القليم فلي أواخلر ملدارج السلالكين فيملا ذكلرة ابلن  -رحمله هللا-وقلد كلان شليخ اإلسلالم ابلن تيميله  ،م ل هرة األملور
وال   ،وال عنلدي شلي  ،وال للي شلي ، : أنلا لسلف بشليقلالدح فلي ودهله شيخنا إذا م ل : كانالةز  األول يقول من

 :ثم يقول  ،مني شي
 وكرا كان أبي وددي     أنلللللللللللللللا المكلللللللللللللللدي وابلللللللللللللللن المكلللللللللللللللدي

 

قولله ، هلرا يوإللأ انن ملا أسللمف إسلالما  ديلدا   ،سلالمي فلي كلل وقلف ما علف أدلد  إوهللا: -رحمه هللا-ثم يقول  
 وهللا المستعان. ،والصديل ال الث فكيف بمن  ونه ،، اإلمام الوارثشيخ اإلسالم

الشللليخ اإلملللام  :قلللال ،ألنهلللا ملللن الصللل يح بعلللد قلللول الكاتلللم ؛واألرلللل أن تكلللون البسلللملة ،افتلللتح الكتلللاب بالبسلللملة
ليسلف  ةهلر ،-ملينآ- ،-لأرحمله هللا تعلا-لمايلر  البخلاري ال افظ أبو عبد هللا م مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا

 من اإلمام البخاري.
 الري كتبه اإلمام البخاري.

وأملا قلول قلال الشليخ  اليوح  [ كييف كيا  بيد  مو بيابُ  مو بياب   ،اليوح  بط  ه الرحمن الرحي : كيف كيا  بيد 
 ، االنسللأو بعللض  ،مللا هللو مللن و للع بعللض الللروا  عللن البخللاري وإن ،اإلمللام ال للافظ هللرا للليس مللن و للع الميلللف

، ، وهلرا لليس منله قطعلا  و عا  له ،أو خمسة علأ الميلف ،، تةد ثنا  في أسطر أربعةا  في الكتموهرا يودد ك ير 
وإنما هلو ملن  -هللا رحمه-وهرا يعرف أنه ليس من رنيع اإلمام الميلف  ،وقد يقال فيه قال شيخنا اإلمام ال افظ

 . افظالشيخ اإلمام الال يمكن أن يقول البخاري عن نفسه بعدة، 
اقتللدا  بللالقرآن الكللريم  ،فتللتح بالبسللملة ، افابتللد ،كمللا تللرون  ،ال مدلللة والشللها   عللن  ر ودلل، بالبسللملة الكتللاب ابتللد 

 . ور  منه عدا برا  وفي أول كل س ،حيث أدمع الص ابة علأ كتابتها في أول المص ف



ابتلدأت  ،كتلاب رللح ال ديبيلة وفلي ،إلأ الملوك كما سيأتي في قصة هرقلل -رلأ هللا عليه و سلم-كتم النبي 
وبعضللهم يكتفللي  ،والشللها   كمللا رللنع اإلمللام مسلللم هال مللد لللوك يللر مللن أهللل العلللم يكتللم بعللد البسللملة  ،بالبسللملة
  .بالبسملة

هللرا  ،((بال مللد هللفيلله كللل أمللر ذي بللال ال يبللدأ ))مللا دللا  مللن أحا يللث بألفللا   نألفللأمللا بالنسللبة ل مللام البخللاري 
بلل  لعفه دمهلور أهلل العللم  ،وللرا للم يلتلزم بله ،ليس بصل يح عللأ شلرل البخلاري  ه وطرقهال ديث بةميع ألفاظ
 ويبقأ أنله ال يصلح وال ،وإن كان ابن الصالح والنووي قد حسنا لفظ ال مد من هرة األلفا  ،بةميع طرقه وألفاظه
 البخاري. اإلمام ي بف علأ شرل 

عليلله -كمللا هللو ظللاهر ممللا يللرو  عللن النبللي  ،الرسللائل إنمللا ي تللاج إليهمللا فللي الخطللم  ون  "الحمييد والشييهاد "
 ، ولعلللقتصللر فيهللا علللأ البسللملةيف هوأمللا بالنسللبة لرسللائل ،ففللي خطبلله يفتت هللا بال مللد ويتشللهد -الصللال  والسللالم

وقلللد نفلللع هللا بللله نفعلللا   ،تعلملللا  وتعليملللالينتفعلللوا بللله  ؛ةلللر  الرسلللائل إللللأ أهلللل العللللماإلملللام البخلللاري أدلللر  الكتلللاب م  
وال يودللد علللأ ودلله األر  كتللاب  ،-دللل وعللال-را الكتللاب بعللد كتللاب هللا فللال يودللد كتللاب أنفللع مللن هلل ،عظيمللا

 . هرا الكتاب بعد كتاب هللا تعالأ أرح من
مللا علللأ ودلله األر  كتللاب أرللح مللن كتللاب ": أنلله قللال -رحملله هللا تعللالأ-وأمللا مللا يللركر عللن اإلمللام الشللافعي 

كتللاب م السللما  مللا ت للف أ يلل": الصلل يح، وقللول أبللي علللي النيسللابوري ل ودللو  فكالملله رلل يح فللي وقتلله قبلل "مالللك
فيله أن  وإنملا  ايلة ملا ،" فهلرا معلروف عنله لكنله ال يقتضلي األرل ية عللأ كتلاب البخلاري أرح من كتاب مسللم

ح رل ي عنلد عاملة أهلل العللم ودملاهيرهم أنوالمقلرر  ،وقد قيل بهلرا أنهملا عللأ حلد سلوا  ،للبخاري يكون مساويا  
 . ، و قة في االستنبالوت ري في المتون  ،لما تميز به من نظافة في األسانيد ؛ري أرح وأعظم وأك ر فوائدبخاال
   "بط  ه الرحمن الرحي "

يقلول ملا ام  ،مهلم قلد وقلع فيله بعلض النلاي  لك يةدر بنا اإلشلار  إللأ شليقبل ذ ،"بط  ه"الةار والمةرور في 
 ؟للم ي بلف ن بلف ملا فلملاذا ،لم ي بلف (( مد هللابال)) :وفي رواية ،((بسم هللاه بكل أمر ذي بال ال يبدأ في)) حديث 

 :األسف أنه أللف كتلاب فلي العقيلد  افتت له بقولله مع ؟مد له وال ديث لم ي بف في هراونصدر كتبنا بالبسملة وال 
: ال يةلوع ول........ كأنله يقل ذا لم ي بف هرا ال ديث معناة أنلهإ ،وال مد لهكانف الكتم التقليدية تفتتح بالبسملة 
، هللرا الكلالم للليس ، هللرا الكلالم للليس بصل يحمعتملدين علللأ أحا يلث  لعيفة ،أن نفتلتح كتبنلا بالبسللملة وال ملد للله

 ،وابتللدا  ك يللر مللن األمللور ثبتللف بهللا النصللوص ،فالبسللملة ثبتللف فللي موا للع ك يللر  فللي األكللل والشللرب ،بصلل يح
عليلله الصللال  -كللان النبللي  ،القللرآنهللا ب للله افتللتحد ، وال ملللكوأدللدرها بللروالتصللنيف مللن أحقهللا  ،هللافللالعلم مللن أوال

يكتفلي وإذا دلر  علن المقدملة  ،كالخطلملله يفتلتح بال ملد فإذا كلان فلي الكتلاب مقدملة  ،يفتتح بها خطبه -والسالم
 بالبسملة كالرسائل. 

ال شلك أنله يأخلر للك ل العللم فلي ذواسلتعرا  ملا قالله أهل ،البسملة كالم أهل العلم في شرحها وتفسيرها طويل دلدا  
أهميللة  -البسللملة تفسللير عنلليي-م التفسللير التللي أولللف هللرا الةانللم ونكتفللي باإلحالللة إلللأ كتلل ،طللويال   ا  علينللا وقتلل

 . لبسملةلتفسير او يرة من التفاسير التي تعر ف  ، " كتفسير القرطبي" م ال  كبر  



 :والتقللدير ،قبللل الةللار المةللرورقبللله، مقللدما   اون اسللممتعلللل بم للروف قللدرة البصللري "بطيي  ه"الةللار والمةللرور 
فالةلار والمةلرور فلي األول  ،أبدأ ببسم هللا :والتقدير عندهم ،وقدرة الكوفيون فعال  مقدما   ،أو مستقر ،ابتدائي كائن

ئي بسلم هللا ابتلدا :أي ،مليخرا   اودوع بعضهم تقلديرة اسلم ،لوفي ال اني نصم ،علأ رأي البصريين في مو ع رفع
وكلل  ،ألن الري يتلوة مقرو  ؛أو أتلوا ،بسم هللا أقرأ :أي ،وقدر الزمخشري المتعلل فعال  ميخرا   -يعني في الكالم-

 :فقلال ،أو ارت لل ،كملا أن المسلافر إذا حلل ،دعللف التسلمية مبلدأ لله ملا ار مضلم  فاعل يبدأ في فعلله بسلم هللا كلان 
ملا يطابقله ويلدل  لعلدم ؛أبد: وهرا أولأ من أن يضمر أ، يقول ارت لوبسم هللا ،كان المعنأ بسم هللا أحل ،بسم هللا
، والشللارب بسللم هللا آكللل :فانكللل يقللول ،لكللن التعيللين بالتخصللي  أولللأ مللن التعملليم ،مودللو   ةالبدايللنعللم  ،عليلله
 . -يعني كما قدرة الكوفيون -ألن أبدأ ال تخص  وتن  علأ المرا   ؛: بسم هللا أشربيقول

ألن تقلديم المعملول عللأ  ؛االختصلاصالمتعللل متقلدم للدالللة عللأ  ، الةلار والمةلروراروف متأخر الم  وإنما قدر
قلد  ،وبسلم هللا أقلرأ يعنلي ال بايلرة [5:سلور  الفات لة] }ِإحَّاعو نوعحُبُد{:-دل وعال-كما في قوله  ،عامله يفيد االختصاص

{}اقحيرومح  :يقول قائل في أول سلور  أنزللف ملن القلرآن تقلديم الفعلل نوي و اِ يكو الَّيِ ي او يِ  رو قيلل بسلم  ملا [1:سلور  العللل]  ِباسح
فالنلاعل إنملا أنلزل  ،والعنايلة بهلا ،لالهتملام بشلأنها ،، والةواب أنه قدمف القلرا  لداللة علأ االختصاصل ؛ربك اقرأ

 . بشأن القرا   لالهتمام  القرا  فقدمفقرأ لي  
اللوحي إللأ  كيلف كلان بلد  ؟-صينى ه عنييه و سين -ه اليوح  إليى رسيو    كيف كا  بد :-رحمه هللا-قال 

وفلللي الروايلللة التلللي بلللين أيلللدينا  ،اللللوحي تالحظلللون أنللله للللم يقلللل: كتلللاب بلللد  ؟-سللللمرللللأ هللا عليللله و -رسلللول هللا 
 . في هرة الطبعة بدون باب تواعتمد

 ،لي بإسلقال لفلظ بلاب  وهلرة روايلة أبلي ذر واألرلي -سين صنى ه عنييه و -الوح  إلى رسو  ه   يف كا  بد 
 المخطوطلة وال ملن النسلخ ال  فلال يودلد فلي شلي ،وأملا كتلاب ؟كيف كان ،كر والباقي باب  اعس وألبي الوقف وابن

م مللد فلليا  عبللد "يعنللي قبللل  ،المطبوعللة قللديما  ال الللوحي ال يودللد ال فللي النسللخ المخطوطللة و  كتللاب بللد  ،المطبوعللة
فلتح البلاري فلي المطبعلة السللفية أنله ملن تصلرف "م ملد فليا  عبلد  والري يالم عللأ ظنلي أن ذكرهلا فلي ،"الباقي

وهلرة طبعلة بلوالا معلي التلي هلي أرلح الطباعلات  ،ألنهلا ال تودلد فلي طبعلات فلتح البلاري قبلل السللفية ؛الباقي "
ملن كتلاب عللأ ملا  حةلر و يلرة عللأ أن هلرا المو لع خلال، بلل نل  العلملا  كلابن كتلابلفتح البلاري لليس فيهلا 

  سيأتي .
لأ رل-اللوحي إللأ رسلول هللا  ، كيلف كلان بلد هللا اللرحمن اللرحيم : بسلم-ور ي عنه- ،-رحمه هللا تعالأ-قال 

هلا هللي ألن ؛مشليا علللأ روايلة أبلي ذر ،حتلأ وال بلاب ، يللرة الاللوحي و  فللي كتلاب بلد  الاللخ ...  -سللمهللا عليله و 
، وأشلرت إللأ ملا علداها عنلد شليوخه ال الثلةعللأ روايلة أبلي ذر علن  ت: وقلد اعتملدالمعتمد  عنلد ابلن حةلر يقلول

يللركر الشللراح الخللالف فيهللا بللين نسللخ البخللاري، مللا قللالوا أنهللا  ولللم ،شللرت إلللأ مللا عللداها عنللد ال ادللة، وأال ادللة
كلفلظ  ،لم يركر الشراح الخالف فيها بلين نسلخ البخلاري ورواياتله -يعني لفظ كتاب- ،في نسخة من النسخ وددت
قلال بلاب وللم وإنملا  ،وإنملا قلال بلاب وللم يقلل كتلاب :ولرا قلال العينلي ،اختلفوا في ثبوته -يعني لفظ الباب-الباب 

، والللري تضللمنه هللرا ، إذا كللان ت تلله أبللواب وفصللولفصللولو يللركر إذا كللان ت تلله أبللواب  ألن الكتللاب ؛يقللل كتللاب
رللأ هللا عليله - اللوحي إللأ رسلول هللا كيلف كلان بلد  ،ا إللأ الكتلاب فلي أوللهرنلنظ، يعنلي للو الباب فصلل واحلد



ولللرا يقللول  ؟ ون أبللواب فكيللف يكللون كتللاب ،فيلله وال بللاب مللا ؟اب اإليمللانلكللن هللل فيلله أبللواب إلللأ كتلل ،-سلللمو 
والللري تضللمنه هللرا البللاب فصللل واحللد  ،ألن الكتللاب يللركر إذا كللان ت تلله أبللواب وفصللول ؛ولللم يقللل كتللاب :العينللي
 ." كتاب" :ولم يقل ،"باب:"لك قالفلر ،ليس إال

: لللم مللن السلللفية قللال  ة سللتة وأربعللينلةللز  األول رللففللي أوللله فللي ا فللي شللرح كتللاب اإليمللان بللن حةللروقللال ا 
ألنهلا تنطلوي عللأ ملا يتعلقلوا  ؛ألن المقدمة ال تسلتفتح بملا يسلتفتح بله  يرهلا ؛الوحي بكتاب يستفتح المنصف بد 

، ، وتصللرف مللن الطللابعفية خطللأالللوحي فللي الطبعللة السللل ا هللرا عرفنللا إن إق للام كتللاب بللد إذا عرفنلل ،بمللا بعللدها
يح علللأ ترقيملله أخللر كتللم الصلل  ،م ومشللأ علللأ األرقللام إلللأ أخللر بللاب سللبعة وتسللعين، ورق للتصللرف مللن الطللابع
وال يودلد  ،اللوحي بكتلاب ون علأ أن المصنف لم يسلتفتح بلد ينصوإال فالعلما   ،الوحي كتابوترتيبه ودعله بد  

للليس  ، فيكللف يق للم فللي الكتللاب مللاالللروا  عللن البخللاري مللا ودللد د أ للعفوال عنلل ،كتللاب ةمللن فللروا الروايللات لفظلل
أهلل  تل لل " مفهلري وملرقم فلال تل قله تبعلة م لل ملاة الطبعة السلفية قد يقول قائل "م مد فيا  عبد الباقي، هرمنه
وأيضلا مملن  ،وهلو ملن أهلل ال لديث ،الشليخ عبلد العزيلز بلن بلاعنا وأن الكتلاب طبلع بإشلراف شليخ ، ال سليمامالعل
" هلللرا يلللف يتصللرف "م ملللد فلليا  عبلللد البللاقيفك ،وهلللو مللن أهلللل العلللم تنللا  بلله الشللليخ " م للم اللللدين الخطيللم "اع
 .؟صرف وال ير  عليه من قبل الشيخينالت
فلال يلتفلون إللأ  هلو أهلم منله، يعنلي هلم يلتفلون إللأ ملا ،أن عناية أهلل العللم الكبلار بم لل هلرة األملور ي يظهرلأل

" أنلله ملللن أهلللل هللرا الشلللأن فلللي  ي"م مد فللليا  عبللد البلللاقويعتقللدون بلللل ،فنيللة وشلللكلية ا  تعلللد فللي الطباعلللة أملللور أمللور 
-فظ ا، إ لافة إللأ أن ال لعليله وإال فإ خلال كلملة كتلاب خطلأ ويعتملدون  ،والدقلة فيهلا ،وال رص عليها ،الطباعة

ريلد فلتح البلاري أخر قصد تة  ظوهرا أيضا مل ،فتح الباري من المتن يعنيقصد تةريد الكتاب  -تعالأرحمه هللا 
فالتبرئللة  ،اسللم الشلليخين علللأ الكتللاب همللاأن باعتبللار" بللإقرار الشلليخين ، فالطللابع "م مللد فلليا  عبللد البللاقيمللن المللتن

 ملتنملن ال ، در ةيطول الكتاب ويكبر حةمه، لئال وابن حةر ن  علأ أنه در  الكتاب من المتن ،ليسف بوار  
هللرا  وال شلك أن م لل ،يلة المناسلبة للشللرحهلرا التصلرف أ خلللوا الروا تصللرفواهم إذ وليلت ،بافلأق موا الملتن فللي الكتل

أين أحضرت يلا "م ملد فليا  عبلد  من ،ألرل أن يطبع الكتاب كما هواوإال ف ،بكتم أهل العلمالتصرف من شيم 
 " أثبتللهوال للافظ يقللول قوللله يشللرح كلمللة ال تودللد فللي المللتن الللري  ؟" هللرة النسللخة التللي أق متهللا فللي الشللرحالبللاقي

فللي باعتبللار انلله  ،بللن حةللراوال يشللرحه إلللأ شللرح د يودللد فيلله مللن األلفللا  مللا ي تللاج وقلل ،م مللد فلليا  عبللد البللاقي"
 -هللا عليله رحملة-الئلل أرلال  يعنلي كلون الشليخ  رال شك أن هرا  يل ،يودد في الرواية التي اعتمدها الالرواية، 

سلر يوأن يت ،نلي هلدفهم الفائلد  العظملأ ملن الكتلابشيوخنا الكبلار وملن أكبلر ملنهم يع ،يمر عليه م ل هرة األمور
، يلرون  فيله الكفايلة ويعتملدون علليهمبعض األمور إلأ ملن  لطالب العلم ويص ح بقدر اإلمكان، ويكلون  الكتاب

 م مد أخاله يقر م ل هرا األمر، نعم " ما ؟لو نبه الشيخ علأ م ل هرا له
وأنتم تةدون في بعض الكتم عللأ ملا  ،وأحال عليها في فهارسه ،وكتم فيها الكتم ،" رقم نسختهالباقي عبدفيا  
لك أوقلات ، كلر-اب، دلهلا لليس لهلا عالقلة فلي األذانيعني كتاب انذان م ال  اشتمل علأ عشرات األبو - ،سيأتي
" ال شلك أنله عبلد البلاقي  عللأ النسلخ الموثقلة، "م ملد فليا االعتملا فلال بلد ملن  ،مواقيلف الصلال  و يرهلا ،الصلال 

حقيقلة  ،وأدلا  ملن نلواحي ،وتلرقيم ، تصرف في عناوين، وفهرسلة،تابما تصرف في لم الك ،رف في عناوينتص



 ا ر فللميللة لللداري البخللاري؛ ألن البخللاري يوهللرا فللي  ايللة األه ،لللم يسللبل إليلله  يعنللي ذكللرة ألطللراف األحا يللث شللي
كيللف يعللرف أن  ،حللاالتاإلعنللدة هللرة  فأ العشللرين، فالللري ليسللال للديث الواحللد فللي موا للع ك يللر  قللد تصللل إللل

ترقيمله الكتلم  ،البلد ملن اإلنصلاف، "؟! وهرة من حسنات "م مد فيا  عبد الباقيالبخاري مخرج في هرة الموا ع
الخطلأ  ال شلك أن هلرا إقلرار لهلرا ،ا وأحلال عليهلا فلي فهارسلههلواعتملدها ورقمملن عنلاوين و لعه  ماعلأ أساي 

 . وينباي أن يتدارك ويتالفأ
الللري طبللع دعللل المللتن فللي  ،-رحملله هللا-، مطبوعللة بللدون مللتن علللأ مللا أرا  ال للافظ فيهللا مللتن طبعللة بللوالا مللا

يضلعه فلي حاشلية  بلل ،ال يلدخل الملتن اللري دلر ة الميللف منله فلي رللم الكتلابيعنلي  ،ال اشية هرا أمر سهل
 م الميلللفوكللال ،لللو و للع المللتن فللوا وو للع  ونلله خللا وعللرف أن كللالم ال للافظ فللي األسللفل ،أشللكال هفيلل هللرا مللا

ووقلع ملا وقلع ملن اعتملا  نسلخة  ،إما أن يق م في ثنايا الكلالم ،في إشكال من هرة ال ي ية البخاري في األعلأ ما
ألن هلرا  ؛، ال يسلتطيع أن يقلول اإلنسلان خيانلةهرا الشك أنه خلل في أمانة النشلر ،بن حةرالم يعتمدها ال افظ 

، معكلم الطبعلة السللفية ملن الري أ خله كما في حاشلية وأنه هو ،ون  عليه ،عمل ظاهر بين الناي ،ظاهر رأم
  .معه ها

  طالر ...........
ال ال فلي البخلاري فلي مقدمتله مقدملة الةلز   ،للقلار  أ خلنلاة ليتيسلر  ،ثم قال ،: وقد دربف الكتابالفتح شوف قال

  .وددتها ويش يقول ،األول
  طالر ...........

النسلخة التلي اعتملدها  تللو اعتملدو  ،لله يست ضلر الملتن ثلم الشلرح، لكلن أعلون  -  يعنلي للقلار - ،لك أعون ليكن ذ
 ،تفسليرللك القرطبلي ه إشلكال، ملن ذفيل في حقل يعرف استقالله علن الشلرح هلرا ملا هاودعلتأقل األحوال، ال افظ 

 ،تلي اعتملدهاألفا  انيات علأ القرا   ال ،ويفسر هرة ،ويركر مسائل ،يركر طرف انية هفي ،آيات هفي األرل ما
  . يرة المتلوالمفسر يفسر والقرآن  ،ك خلل خل المص ف برواية عارم، وحصل هناا ،وهي قرا   نافع

وإذا أرا  أن يكلللون  ،ال يتصلللرف فلللي كتلللم النلللاي :أوال   ،فعللللأ اإلنسلللان إذا أرا  أن يتصلللرف م لللل هلللرا التصلللرفات
أو  ،المفسللر  التللي اعتمللدها الروايللة أو القللرا  ال اشللية، ويعتمللدأو فللي  ،أعللون لطالللم العلللم أن يضللعه فللي األعلللأ

 الشارح. 
ألنهلا تنطلوي  ؛ألن المقدمة ال تستفتح بما يستفتح بله  يرهلا ؛الوحي بكتاب ال افظ يقول: لم يستفتح المصنف بد 

 ،ألنله أول ملر  يلر  كلملة كتلاب ؛يعنلي فلي شلرح كتلاب اإليملان ؟ال لافظ ويلنهلرا ذكلرة  ،علأ ما يتعلل بملا بعلدها
ألنهلا ال تودلد فلي نسلخ البخلاري كلهلا  ؛أول الكتلابهلو شلرحها فلي  رح كلمة كتلاب فلي هلرا المو لع يعنلي ملاوش

وودلد لفلظ بلاب عنلد أبلي  ،رليلي، واأللم تودد عند أبي ذرن وإ ،دت في بعض الرواياتوباب ود   ،كلمة " كتاب"
 .والباقين ،وابن عساكر ،الوقف

بلاب  يسمونه بلاب، م لل -يعني ما يتورل به إلأ  يرة- ،ويخرج منه فيما يدخل معه :واألرل في الباب حقيقته
   هللاوودللدت دمعلله علللأ بيبللان؛ ألن يبللة،وأبو  ،ويةمللع علللأ  أبللواب ،األرللل فيللههللرا  ، وهكللرا، وبللاب البيللفالمسللةد

أ بلالرفع خبلر لمبتلد ، وبلاب  انبليبلكن في حاشية العشماوي علأ األدرومية ذكر إن من دموعه  ،لاة  اردة عندنا



، ويةوع قطعه عملا بعلدة هرا باب كيف  :أي ،م روف تركله ل  لافة إللأ الةمللة و  ،بلاب  يةوع فيه التنوين؟ باب 
 . ؟الوحيبد  إلأ الةملة التالية كيف كان  ،ال انية

 نظائرة ثالثة أوده: : يةوع فيه وفي يقول الكرماني
  .التنوين باب   أحدها: رفعه مع

 .: هرا بابهو خبر مبتدأ م روف أيإل افة، وعلأ التقديرين وين علأ ارفعه بال تن :وال اني
ال إعلراب فل ،، عللأ سلبيل التعلدا  لألبلواب بصلور  الوقلف، باب علأ سبيل التعلدا  لألبلوابباْب بالتسكين :وال الث

  . اوباب كرا إلأ أخرة علأ سبيل التعد ،باب كرا ،باب ،له حينئر كأنك تعد  باب، باب
 .فصول ومسائل ،وفصول ومسائل علمية ،أو ما يتضمن مسائلما يةمع  ،رف أهل العلمبالباب في عوالمرا  

رحمله هللا -ك يلر فلي رلنيع البخلاري  فيله إال حلديث واحلد كملا هلووقلد ال يكلون  ،وهنا البلاب ملا يتضلمن أحا يلث
 . -تعالأ

حقيقتلله اللاويللة  يقللة،ه ويخللرج منلله، هللرة حقمللا يللدخل معلل ،يتورللل بلله إلللأ  يللرةمللا طيللم إذا كانللف حقيقللة البللاب 
يعنلي -وفلي أحكلام الشلرع لفلظ بلاب  ،، يعني الباب أال يودد في لفظ الشارععرفية العامة، وأيضا حقيقته شرعيةوال

فللي الشللرع،  أحكللامأيضللا البللاب للله  ،ال ؟مسللائل علميللةهللل نقللول أنلله مللا يشللمل  ،-صللاص البللابمللن نظللر مللن خ  
معله ويخلرج منله حقيقتله ملا يلدخل  :أيضلا  عنلد النلاي هلوالعاملة يلة ، حقيقتله العرفوأ لقوا الباب هرة حقيقة شلرعية

عنلد أهلل العللم وهلو  االرلطالح ،يبقأ ال قيقة العرفية الخارة في العلرف الخلاص عنلد أهلل العللم ،لكاللاوية كر
قلنللاة فللي األول أن حقيقتلله فللي الم سللوي  مللا وال يقللال أنلله فيمللا يقابللل ،هللو أيضللا حقيقللة ،العللرف الخللاص عنللدهم

وإن  ،وهرة حقيقة عرفيلة ،والشرعية كلها حقائل ،والعرفية ،ألن ال قيقة اللاويةما يدخل معه وما يخرج منه؛  :هوو 
 . إال أنها تبقأ حقيقة فال يقال أنها من باب المةاع ،كانف خارة عند أهل العلم
  :ويستعمل علأ ودهين ف،ر كيَف: اسم دامد ال يتص

  ".عكيف تصنع أرن" :أن يكون شرطا  ن و
  يستفهم. -رألملمن يخفأ عليه ا-أو كيف حالك  ،كيف أنف :ا  يحقيقوأن يكون استفهاما  

ُنُرو و ِباَّللَِّ{لتعةم ن و: لوقد يكون  عن حقيقلة ال لال؛ ألن هللا لسيال لال  ،هرا للتعةم [28:سور  البقر ] !} ويحفو توكح
 . يعلم حقيقة ال ال -دل وعال-

أو يكتفللي بنصللم  ،وينصللم الخبللر ،يعنللي هللو الللري يرفللع المبتللدأنصللم الخبللر ي ،: هللرا فعللل ما للي نللاق كللان
المبتللدأ فللي أرللله  ، لكللن  يرفللع وهللو ملليثر فللي المبتللدأ والخبللر :، بعضللهم يقللولوالمبتللدأ مللن األرللل مرفللوع ؟الخبللر
رة فللي إنمللا تللأثي ،أو نقللول أن المبتللدأ مرفللوع مللن األرللل ،سللوا  قلنللا يرفللع المبتللدأ -يعنللي الخللالف لفظللي- ،مرفللوع

  .الخبر عكس تأثير إن وأخواتها
ييروٍ {كللان كمللا تللأتي ناقصللة تللأتي أيضللا تامللة ألن  ؛ويةللوع أن تكللون تامللة ييا و ُكو ُعطح هللرة  [280:سللور  البقللر ] }ووِإ  كو

وال بلد قبلهلا  ،تعلرب كيلف حلال ملن فاعلل كلانفويةوع هنا أن تكون تامة وعلأ هرا  -عسر  يعني ودد ذو-تامة 
 ،هلرا سليال ؟إذا كلان سليال كيلف يأتيلك اللوحي ؟اللوحي دلواب كيلف كلان بلد  تقلدير بلابوالوف من مضاف م ر

ألن  ؛وإنملا احتليإ إللأ هلرا المضلاف ؟اللوحي سليال، كيلف كلان بلد ومضمون الباب بةميع أحا ي ه دواب لهرا ال



ال السليال ؟ اللوحي دلواب كيلف كلان بلد ، ألن المركور في هرا الباب هو لمركور في هرا الباب هو دواب كيفا
 أو بالرؤيلا ،عليله ونلزلكلان فلي الالار  لملايعنلي  دوابه في حلديث واحلد ؟الوحي بكيف عن بد  الوحي، كيف بد 

كيلف ألن ايلش هلو دلواب  ؟اللوحي ملاذا قلالوا كيلف كلان بلد  ،أن الةواب عن كيفية المقصو  ،لكالصال ة قبل ذ
ملن  ةملتلهألنه المركور في الباب ب ؛اعتمدنا هرا :واقالالوحي  كيف كان دواب بد  ،ا إلأ تقدير باب  احتةن ؟كان
، ورللفات ورللفات حامللله ،وفيلله مللن المسللائل عللن رللفات الللوحي ،خللرة هللو دللواب لهللرا السلليالحللديث إلللأ آ لأو 

وملا يتعللل  ،يعنلي اسلتمر الةلواب علن السليال علن اللوحي بةملتله ،-يعني ال تخت  بالبداية فقا-، إليه الموحأَ 
  . الخصوصوده وليس المرا  به البد  علأ  ،إلأ وفاته -عليه الصال  والسالم-ليه به منر أول من أوحي إ

وبايللر همللز مللع  للم الللدال وتشللد  مللن  ،االبتللدا سللكون الللدال مللن  روي بللالهمز مللع :الللوحي قللال عيللا  وبللد 
و   ،الظهور و  أو يقلال  ،إما أن يقلال بلد  ملن البدايلة بد  فلي  اأرة مضلبوط: قللف وللم بلن حةلرا، قلال ملن الظهلور بلد 

إال أنه وقلع فلي بعضلها كيلف كلان  ،اتصلف لنا الروايات التيمن   في شي ا، ولم أرة مضبوطمن الروايات  شي
 . ؟ فهرا يردح األولابتدأ الوحي

وال  ،وال بللالهمز ،بفللتح البللا  ايعنللي ال مضللبوط ،مللن الروايللات التللي اتصلللف لنللا  لللم أرة مضللبوطا  فللي شللي :يقللول
سللكون  روي بللالهمز مللع :القا للي عيللا  يقللول وإن كللان ،وال تركهللا ،وال بللالواو المشللد   ،البللا وال بضللم  ،بتركهللا
يعنلي هلل كلالم القا لي عيلا  مسلتند  ،رو من الظهلال وتشديد الواو د م ال وباير همز مع ،االبتدا من الهمز 

  ؟ أو مستند إلأ مةر  احتمال عقلي ي تمله اللفظ ؟إلأ رواية ألنه يقول روي 
بللن حةللر اويللر  عليلله ال للافظ  ،االحتمللالأور  هللرا  عقلللي للفظللةإذا كللان هنللاك احتمللال  ني يصللنع هللرا ك يللرا  الكرمللا
را  ول عليله والمعتملد عليله أوال  وأخلوإن المعل ،العقلية ال مدخل لها وال مةال فلي فلن الروايلة االحتماالتوأن  ،بك ر 

المعنللأ أيضللا و  ،وهللرا ،اللفللظ ي تمللل هللرا ،قللليفللإن كللان كللالم القا للي عيللا  هللو مةللر  احتمللال ع ،هللو الراويللة
ملن الروايلات التلي اتصللف لنلا إال أنله وقلع   شليلم أرة مضبوطا  فلي  :وإال فال افظ يقول ،فيمكن أن يقبلم تمل 

وقللد اسللتمع  ،خيمللن أفللواة المشللا ةاوهللو الللري سللمعن ،فهللرا يللردح األول بللد  ؟ابتللدا  الللوحيفللي بعضللها كيللف كللان 
  .، وبد  الخلل، وبد  الخللانذان بد و  ،ال يض كبد ك يرا   المصنف هرة العبار 

الروايلة للم تةل   :وبهلرا يلر  عللأ ملن قلال -ما نقل كلالم القا لي عيلا  بعد-: ور  العيني علأ ابن حةر فقال
احتمللال عقلللي ال يسللتند إلللأ  علللأ أنللهبللن حةللر حمللل كللالم القا للي عيللا  ا، يعنللي كللأن ال للافظ بالودلله ال للاني

فلي  را يكفليبكل وروي  ،بالهمز مع السكون  ي رو  :وهو ثقة فيما ينقل قا ي عيا : لما قال اللعيني يقول، وارواية
، يكفلي ألن القا لي عيلا  رآة  ؛ة مضلبوطا  ا ر أللم ، يكفي في الضبا وال ن تاج أن نقول أن ثبوت هاتين الروايتين

بلن حةلر حملل اوال لافظ  ،اري باللفظينالبخاإلمام  ا عنرآة مروي -رحمه هللا-فهرا بنا  علأ أن القا ي عيا  
والعيني لما رأ  أن كالم القا لي عيلا  مبنلاة عللأ  ،لك ر  عليه ي علأ أنه مةر  احتمال عقلي ولركالم القا
للم تةل   :ر فقلال: وبهلرا يلر  عللأ ملن قلالبلن حةلانعم ر  علأ ال افظ  ،وروي بكرا ،ألنه قال روي بكرا ؛الرواية

 الرواية بالوده ال اني. 
  .: الطالم عنيك المؤك 

  .وعليكم السالم



  .........   ه فر ى عنيكبم مستعك  رن ه ث  ر ك :المؤك 
   .سم دزك هللا خيرا، ،الشيخ تفضل

 طالر ...........
يعنلي ال بسلند  لعيف وال - لكلن كلملة ال لافظ يقلول: للم نلرة مرويلا   ،ك يقلول روي لوي، وللرلك يقول القا ي ر  ولر

  .-  بشيبص يح وال
  ..........طالر 

ورويف ذكرت يعنلي فلي بعلض  ،العقلي يييدها االحتمالو  ،ي مةر  ألفا  ال يترتم عليها أثرم ل هرة األمور يعن
للله  -رحملله هللا تعللالأ-مللع أن القا للي عيللا   ،وال للافظ علللأ اطللالع تللام علللأ النسللخ كلهللا فتللر  أثبللف ،النسللخ

لله كتلاب  ،كتاب ال يودد له نظير بدون تر   ،نف في المتون واألسانيدكتاب في الباب في  با األلفا  سوا  كا
   .ير له نظفي  با ألفا  الص ي ين والموطأ ال "علأ ر اح األخبار مشارا األنواراسمه "

 ومللللن عةللللم كللللون المشللللارا بللللالارب    أنلللللللللللللوار تبلللللللللللللدت بسلللللللللللللبف  مشلللللللللللللارا 
 

 ،شلهر  المختصلر المطلالع أك لر ملن شلهر  األرللوالاريلم أن  ،بلن قرقلولال" اسمه "مطلالع األنلواروله مختصر  
يللركر أن وأملا المشللارا ينللدر  ،ذكلر رللاحم المطللالع ،وللرا تةللدون النقللول عنله فللي الشللروح قلال رللاحم المطللالع

 .لكن ما ينقلون قال في المشارا  ،ا القا ي عي قال :نعم يقولون  ،د العلما عن
 . تفضل
 مكا  
ح هللرا الضللبا بفللتح البللا  مللع وتللردي ؟الللوحيكيللف كللان بللد   ؟الللوحي: كيللف كللان بللد  -رحملله هللا تعللالأ-يقللول 
هللرا مللن  ،الخلللل ، بللد انذان بللد  ،اري فللي موا للع اسللتعملها ك يللرا  بللد  الللوحيعنللد البخللأوال  ألنلله مودللو   الهمللز،
  لملا  مصلدران واالبتلدا  والبلد  ؟اللوحي كيلف كلان ابتلدا  ؟د في بعلض الروايلات كيلف كلان ابتلدا وألنه ود ؛دهة
و  بدل من  ؟ولو كان من الظهور لكان كيف كان ظهور ،واحد   ،بد و  ف عندنا لو دا  بلفظ ظهور رد  ،ظهور بد 

 .فتردح عندنا لفظ بد  االبتدا علأ  لكن دا  ما يدل
بعللد  ئاوالتصلويف شلي ،واإللهلام ،لةوالرسلا ،والكتابلة ،ويطللل عللأ اإلشلار  ،اإلعلالم فلي خفلا  :واللوحي فلي األرلل

أو  ،أو كتابللة ،مللا  للللف بلله مللن كللالم التفهلليم وكللل وقيللل أرللله، التفهلليموقيللل أرللله  ،إطالقللات ك يللر وللله   ،شللي
 .فهو وحي ،أو إشار  ،رسالة

  .هرا هو الوحي، اإلعالم بالشرع : اإلعالم بالشرعالعلما  في عرفهم الشرعيوهو في ارطالح 
لمنللزل علللأ ا -دللل وعللال-كللالم هللا  :وهللو أو المللوحأ ،بلله المللوحأَ  :أيقللد يطلللل الللوحي ويللرا  بلله اسللم المفعللول 

  .-رلأ هللا عليه وسلم-النبي 
ي هلرا لله شلرح يلدور بلن إسلماعيل التيملي األرلبهانم ملد  ،"سماعيل التيملي األرلبهانيبن إم مد وقد اعتر  "

احم قللال رلل ،كتللاب  ون رللاحبه قللال رللاحم الت ريللرال ون ر هللم يللركألن ؛وقللد ال يعللرف اسللمه ،ذكللرة فللي الكتللم
رل يح مسللم والملرا  بله الت ريلر فلي شلرح  ،ك يلرا  ك لر النقلل عنله شرح النووي علأ مسللم ي   مألنه لو قرأت ؛الت رير

ويقللال:  ،"األرللبهاني "وكنيتلله  ،واسللم أبيلله ،لهللرا "ألبللي عبللد هللا م مللد بللن إسللماعيل " يوافللل البخللاري فللي اسللمه



وملنهم  ،وأرلفهان ،مدينة فلي المشلرا انن فلي إيلران أرلبهاننسبة إلأ " بالفا  انيهواألرف" ،"األربهاني" بالبا 
سللوا  قيللل  ،هللو ،وعلللأ كللل حللال البلللد ال يتايللر هللو ،والبللا  لفللظ المااربللة ،مللن يشللير إلللأ أن الفللا  لفللظ المشللارقة

 . ، أو قيل بالبا ، بالبا  والفا بالفا 
لكللن  ؟كيللف كللان الللوحي :: لللو قللال، فقللالاني علللأ هللرة التردمللةهبللن إسللماعيل التيمللي األرللفوقللد اعتللر  م مللد 

االعتلرا  بلأن  عقلم هلراوقلال ال لافظ: ت   ،ه فقلابدئل ال لبيلان كيفيلة ،ألنله تعلر  فيله لبيلان كيفيلة اللوحي ؛أحسن
   .وهللا أعلم ،، أي تعلل كانتعلل كان ، أي  كل ما يتعلل بشأنه المرا  من بد  الوحي حاله مع

عليله -بلين الصلال  والسلالم عللأ النبلي  -رحملة هللا عليله-اإلملام دملع  -سين صنى ه عنييه و -إلى رسو  ه 
يِنيمما{ :في سور  األحزاب -تعالأ-لقول هللا  امت اال -الصال  والسالم نِ ُموا توطح سو ِه وو نويح نُّوا عو ا الَِّ فنو آروُ وا صو  }حوا موفُّهو

يقتصلر عللأ السلالم كملا يفعلله ك يلر ملن وللم  ،ل اإلملام مسللمالصال  كملا فعلولم يقتصر علأ  ،[56:سور  األحزاب]
وأطللل النلووي فلي شلرح مسللم الكراهلة عللأ ملن أفلر  الصلال   ،االمت لالليلتم  اإنما دملع بينهمل ،قولهم عليه السالم

يعنلي باسلتمرار يصللي وال - ،للكحةلر قيلد الكراهلة بملن كلان  يدنله ذبلن اأن ال افظ  مع ،أو العكس ،السالم  ون 
 . -يأو يسلم وال يصل ،يسلم

يللدخل فللي  هللرا ال ،ويفللر  السللالم أحيانللا   ،ويفللر  الصللال  أحيانللا   ،أمللا مللن كللان يصلللي ويسلللم يةمللع بينهمللا أحيانللا  
 .، بالةمع بينهمابالةمع بينهما إال االمت الأنه ال يتم بمع العلم  ،الكراهة
 ا  معمعا كلمة  وفوقها ،ها كسر  مة وت ت هاقو وقول الالم فتالحظون فوا  ، وقوِ  هه وقو ُ  -رحمه هللا-قال 

 ،لفظين معلا  فلي الروايلاتليعنلي أنهلا رل ف بلا ،بالضلبطين معلا   أنها  لبطفيعني  ا  مع ،وقولراير  فوا كلمة 
  .نعم ،-دل ذكرة-وقول هللا 

  طالر.........
 .-"معا  فوا "قول-

ييا ِإلوييى ُنييو  يح و حو ييا مووح مو ييكو كو ييا ِإلويح يح و حو ييا مووح يي}ِإنَّ ييِدهِ ٍح ووال َِّبيِ  بللالرفع علللأ حللرف هللا  انيللة وقللول   [163:سللور  النسللا ] {ينو ِريين بوعح
بللاب   ،وكللرا علللأ تنللوين بللاب ،ألنهللا فللي م للل رفللع ،علللأ الةملللة ا  عطفللوقللول هللا  ؟الللوحي كيللف كللان بللد  ،البللاب

ف قلنلا أن كيل ، إذا قلنلا بلاب  ه ملع علدم القطلعألنل ،ألن الةملة تكون حينئر فلي م لل رفلع ؟كيف كان ،علأ القطع
  .بالكسر ويتةه حينئر  با قول ،الةملة في م ل در بإ افة باب إليها

وبلالةر  ،، وكلرا عللأ تنلوين البلاب؛ ألنهلا فلي م لل رفلععللأ الةمللة ا  بلالرفع عللأ حلرف البلاب عطفل و ه وقو ُ 
أو ، -دلل وعلال- بلاب معنلأ قلول هللاوالتقلدير " ،وإثبات باب باير تنلوين ،وبإثباتها باير تنوين ،علأ كيف اعطف
"؟، "بلاب  كيلف كلان بلد  باب كيف كلان بلد  اللوحي، كأنه قال: "ألن العطف علأ نية تكرار العامل ؛-دل ذكرة-

  .تكرار العاملألنه عطف علأ نية  ؛" -دل ذكرة-وباب قول هللا  ،"الوحي
 ؟وكيفية قول هللا لملاذا ،ال يةوع لكن ،ألنه يصح القول بأن باب  كيفية بد  الوحي ؛وال يصح تقدير كيفية قول هللا

  .له عيا ال يكيف قا ،ال يكيف رفة من رفاته -دل وعال- ألن كالم هللا
، ذكلر البخلاري أن يقول الكرماني في شرحه، ذكر البخاري انية الكريملة" و يرة وقول هللا علأ القطع"ويةوع رفع 
تردملة بملا وقلع لله ملن يسلتدل للأن ألن عا تله  ،الكريملةانيلة  -رحمه هللا تعلالأ-أو ذكر البخاري  ،انية الكريمة



تلدل عللأ ال كلم وإنملا وقلد يلور  آيلة ال  -دلل وعلال-، في ك ير من الترادم يركر باب كلرا وقلول هللا قرآن أو سنة
 اوقلد يلور  حلدي  ،ويلور  فلي التردملة آيلة ،للك يفسلر هلرة اللفظلةثلم بعلد ذ ،فقلة للفلظ ور  فلي ال لديثفيها لفظة موا

علللن  ا  وقلللد يلللور  أثلللر  ،ر ة فلللي مو لللع أخلللرو وأ ،وقلللد يلللور  حلللديث يعلقللله عللللأ شلللرطه ،عللللأ شلللرطه ويعلقللله لللليس
 . له أحد احتمالي التردمة الم تملةبهرا ك ليردح ؛أو التابعين ،الص ابة

لله ملن قلرآن أو سلنة مسلند   ألن عا تله أن يسلتدل للتردملة بملا وقلع ؛: ذكلر البخلاري انيلة الكريملةيقول الكرملاني
أو مقطوعلة عللأ  ،أو موقوفلة ،-عليله الصلال  والسلالم-مرفوعلة إللأ النبلي يعنلي - ،، يعني مسند  و يرها يرهاو 

  من هرا. ك ير وسيمر بنا ،تهاوهرا من عا  ،ور  هراالتابعين علأ كل حال البخاري ي وأ ،الص ابة
ييكو وأرا  أن الللوحي سللنة هللا تعللالأ فللي أنبيائلله  ييا ِإلويح يح و حو ييا مووح ييِدِه{ }ِإنَّ ييينو ِريين بوعح ييا ِإلوييى ُنييوٍح ووال َِّبيِ  يح و حو ييا مووح مو سللور  ] كو

: معنلأ هلرة ابن بطالوقال  ،إلأ أنبيائه التي ال تتاير وال تتبدل في أنبيائه -دل وعال-هرة سنة هللا  [163:النسا 
أوحلأ إللأ سلائر  كملا كما أوحأ إلأ سلائر النبيلين، -رلأ هللا عليه وسلم-أ أوحأ إلأ م مد أن هللا تعال ،انية

عليله الصلال  -موحلا  إللأ النبلي بواسطة دبريلل  -يعني منطوقة-رسالة  ،وهي رسالة ،وهي رسالة وحي ،األنبيا 
ألن  ؛لكلن ملا يللزم منله اللفلظ ،ألنه قد يقلول قائلل مل ال  رل يح هلرا وحلي م؛، ال وحي إلهاال وحي إلهام -والسالم

اُّكو إِ }وو من الوحي اإللهام  ى رو حو يلِ مووح { لويى ال َّحح والملرا  بهلرا وحلي رسلالة بواسلطة  ،-يعنلي ألهمهلا- [68:سلور  الن لل]َو
  .ألن الوحي ينقسم إلأ ودوة متعد   كما تقدم في تعريفه اللاوي  ؛ال وحي إلهام -عليه السالم-دبريل 

 ،يللركر آ م ولللم ،وعطللف عليلله النبيللين ،علللأ سللبيل التخصللي  انوحلل -دللل وعللال-إنمللا ذكللر هللا  :وقللال الكرمللاني
ا لقلوم رسلول هللا تهديلد ؛أو ألنله أول نبلي عوقلم قومله خصصله بله ،ع عند بعض العلما قال: ألنه أول نبي مشر  

  :وح فيما يقوله الكرماني ألمرين، يعني التنصي  علأ ن-سلمرلأ هللا عليه و -
قوملله ومللا  قصللته مللع ليست ضللر وت ضللر ؛فللن  عليلله ، أو ألنلله أول نبللي عوقللم قومللهأوال : ألنله أول نبللي مشللرع

 . تهديد لهيال  القوم المنزل عليهممن ال ئايورث شي افال شك أن م ل هر ،وقع لهم بسبم  عوته
  -الرين ذكرهما العيني نظر االحتمالينيعني في - ،: وفيهما نظريقول العيني

ه أول  نبي أرسل إللأ فإن -عليه السالم-، أول مشرع هو آ م -عليه السالم-فألن أول مشرع هو آ م  :األول أما
  .وشرع لهم الشرائع ،بنيه

  هو أول من عرب قومه بالقتل. -عليه السالم- فألن شيف :وأما ال اني
هللو  -عليلله السللالم- ا، أن نوحللهللو أول -عليلله السللالم-ا والللري يظهللر لللي مللن الةللواب الشللافي عللن هللرا أن نوحلل

{ -دلللل وعلللال- ودميلللع أهلللل األر  ملللن أوال ة كملللا قلللال ،األب ال للاني للبشلللر ييياِقينو بو يييا ُكرِ  َّتويييُه ُهييي ح الح عونح و جو سلللور  ] }وو
 انتقلا فلي  يعنلي كلالم العينلي-، بيلا  لك لرتهمولهلرا عطلف عليله األن ،لك خصله هللا تعلالأ باللركرولر [77:الصافات

دديللد لللم يسللبل   يعنللي دللا  بشللي-آ م مشللرع  :يقللول ،ألنلله أول مشللرع ؛فللي تخصللي  نللوح ،الكرمللاني فللي كللون 
اللري نلزل  االتعلا م لل  ؟وملا نلزل بقومله بشليث  لكن هل االتعلا ،أول من عرب قومه بالقتل شيثوأيضا  ،-إليه

يعرفه الناي كلهم ملا   ، فيهد  بشيحصل لقوم نوح من الارا والطوفان واألمم كلها تعرف ما ،بقوم نوح واشتهارة
، نله أول الرسللث الشلفاعة ملا يلدل عللأ أبالنسبة لنوح في حديودا  في   يعرفه إال خارة الناي ،  اليهد  بشي

  .لك لهرافتخصيصه بر ،ل علأ أنه أول الرسلما يد



 االهتملامأن يكلون  ال ينفلي ،أ ودله األر  ملن أوال ةودميلع ملن علل ،وأما قول العني أنه هو األب ال لاني للبشلر
  .-عليه السالم-، كلهم يةمعهم آ م قبله بعدة وممن ألنه أبوة وأبو  يرة ممن ؛ألول أشدباألب ا

  .نعم
  .........طالر....

، هللرا مةمللع عليلله عنللد مللن أوال ة ال الثللةفللي  يللر ذريللة نللوح كلهللم  ، مللافللي  يللرهم ودعلنللا ذريتلله هللم البللاقين مللا
 . الميرخين

إللأ نبينلا  تردمة وا  ة من دهة أن رلفة اللوحيمناسبة انية لل، ةمناسبة انية للتردمة وا  : يقول ابن حةر
 مللنه ، توافللل رللفة الللوحي إلللأ مللن تقدمللة الللوحي إلللأ مللن تقدملله مللن النبيللينتوافللل رللف -سلللم عليلله و رلللأ هللا-

، كلل األنبيلا  عللأ هلرا كملا رواة أبلو نعليم فلي يلاالرؤيلا بالرؤ ب ل أحاول النبيين في الوحيأو ومن دهة أن  ،النبيين
تأ بلله إن أول مللا يللي ": قللال -ر للي هللا عنلله-بللن مسللعو  ابإسللنا  حسللن عللن علقمللة بللن قلليس رللاحم  ،الللدالئل

  ".والنبيين من بعدة ،ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة ،قلوبهم  داألنبيا  في المنام حتأ ته
بشلأن الخلاص  االهتماملك والفائد  من ذ ،ف العام علأ الخاصمن باب عط ،من باب عطف العام علأ الخاص

 . ر انيةبشأن الخاص والعناية به عا  أبو ذ لالهتمام، والعناية به
بلدل دلل ذكلرة، والنبيلين ملن بعلدة  -علز ودلل-و يلرة  ،عند أبلي ذر -دل ذكرة-، اثنين قول هللا م اثنينعندكم رق
أو روروا عللأ  ،أن اإلخوان أحضروا يعني لو- ،انية ،ألنه " الهروي " نعم ؛عند أبي ذر رمزة " هل " ،رقم ثالثة

أو  ،بالنصللم بتقللدير اقللرأ انيللة انيللةَ  ،انيللة -،لرمللوع كللان أدللو يتمرنللوا علللأ هللرة اأن األقللل هللرا البللاب مللن أدللل 
 ،أو أكمل ال لديث ،منصوب علأ تقدير اقرأ ال ديث ال ديثَ  ،وم لها إذا قيل ال ديث بعد ذكر طرفه ،أكمل انية

صلم يةلوع فلي بلاب ودله رابلع وهلو الن هقيلل أنليعنلي للو -: ان يمكن أن يةوع نصم باب ض األخوان يقولعوب
 . لك أبدا  ال مانع من ذ -يرة اقرأ بابتقد

  .وعلأ آله ور به أدمعين ،ورلأ هللا وسلم علأ نبينا م مد ،وهللا أعلم


